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 10 januari 07 

INTRO 

 

 
Het 50ste 

 

De vakantie is voor de meesten onder ons 

reeds verleden tijd dus kunnen we, flink 

uitgerust er weer een tijdje tegenaan. Onze 

kalender is zoals steeds weer goed gevuld en 

we moeten zeker tijd maken om regelmatig 

naar de turnzaal te trekken om al onze 

roestige spieren een goede beurt te geven. 

Dat het voor onze kring dit seizoen het 50ste 

is, heb je allicht reeds vernomen en we 

hebben dan ook de feestelijkheden reeds 

ingezet met een daverende receptie op 30 

september  waarvan een beeldverslag verder 

in dit boekje. 

 

Het is steeds prettig om vele nieuwe 

gezichten te ontmoeten in de turnzalen en ik 

heet dan ook iedereen van harte welkom in 

onze turnclub. Bij ons moet er nog gewerkt 

worden en liefst enkele keren per week en 

gaat het niet zo vlot als je wel zou willen, 

dat is niet zo erg,” als het maar beweegt”  

volhouden is de boodschap! 

 

Wij zijn natuurlijk ook in volle voorbereiding 

van ons 50ste verjaardagsfeest en hopen op 

een gulle medewerking van iedereen – de 

datum van dit turnfeest is 10 maart 2007 – 

die datum kan je dus best reserveren voor 

ILOKA ! 

 

Dan zijn we ook steeds op zoek naar toffe 

verhaaltjes om in onze volgende “Sprokkel” 

te droppen. Dus als je iets kwijt wil mag je 

dit steeds bezorgen. Ook nieuwtjes voor 

onze rubriek “Wist je dat…” zijn zeer 

welkom! 

 

Verder wens ik iedereen nog veel sterkte in 

de zalen en tot kijk! 

Irène 

 

 
 

mailto:dorst@tiscali.be
mailto:verlinden.steven@pandora.be
mailto:irene.huygen@skynet.be
mailto:indra_mommen@hotmail.com
mailto:michaelswijnen@pandora.be
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LESROOSTER 2006 / 2007 
 
 
 
 

zaal dag afdeling van  -  tot 

      

KA maandag Gym Plus (12+ vr. - 14+ man.) 19.00 tot 20.30 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

      

KA dinsdag Kids Dance 18.00 tot 19.00 

  Aerobics 19.30 tot 20.30 

  Volleybal 20.30 tot 22.00 

      

KA woensdag Kleuters/kids 14.00 tot 15.30 

    

KA vrijdag Gym 6 - 12 meisjes 18.00 tot 19.30 

  Gym 6 - 14 jongens 18.00 tot 19.30 

    

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

  Trampoline/ LM 19.30 tot 21.00 

      

      

SPORTHAL dinsdag Seniorobic 50+ 14.00 tot 15.30 

      

 

 

KA = Kon.Atheneum Streepstraat 16 Kapellen 

Sporthal = verdiep – Chr.Pallemansstraat Kapellen 
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04 september maandag Start turnseizoen   

     

30 september zaterdag receptie Biz iedereen 

     

14 oktober zaterdag kaderweekend Gent bijscholing 

15 zondag    

     

15 oktober zondag Fietsmarathon 

Gros 

Bruggeske supporters 

     

29 november woensdag Sinterklaasfeest Biz Jongeren tot 10j. 

     

10 maart zaterdag  TURNFEEST KTA iedereen 

     

30 april maandag 1 mei viering   

     

26/27 mei zat./zon Viering 50j.ILOKA  Bestuur/leiding 

     

03 juni zondag dorpsdag Kapellen iedereen 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRINGKALENDER 2005  /  2006 

Herfstverlof  30/10  -  03/11 

Kerstverlof   25/12  -  05/01 

Krokusverlof  19/02  -  23/02 

Paasverlof   02/04  -  13/04 
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INFORMATIEPLICHT van ORGANISATIES 
 
De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilliger die gepubliceerd werd in het 
Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2005 zal in werking treden vanaf 1 augustus 2006.  Vanaf 
deze datum zullen alle organisaties zich moeten houden aan deze voorschriften en zijn wij 
verplicht om onze leden onderstaande tekst houdende de informatieplicht kenbaar te maken.  
 

DOCUMENT HOUDENDE DE INFORMATIEPLICHT 
 

1  gegevens sportclub: 
 
Naam:  turnkring ILOKA (Instituut voor lichamelijke opvoeding Kapellen) 
Adres: zetel: Hoevensebaan 57  2950 Kapellen 
Telefoon: 03 664 00 62 

E-mail:  willyvandorst@scarlet.be 
 
Onbaatzuchtige doelstelling:  Lessen lichamelijke opvoeding en recreatieve volleybal 
 
Juridisch statuut:  vzw 
 
 
2  verzekeringsinformatie: 
 
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten:    Burgerlijke aansprakelijkheid 
Maatschappij waarbij de polis werd afgesloten:                 Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 

 (voor eigen, rekening en voor rekening van vzw Gymevents) 

Zuiderlaan 13 9000 Gent 
Polisnummer:  2.009.845    
 
 
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten:             Persoonlijke ongevallen 
Maatschappij waarbij de polis werd afgesloten:     Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 

(voor eigen rekening en voor rekening van vzw Gymevents) 
Zuiderlaan 13 9000 Gent 

Polisnummer: 2.009.845 
 
 
3  kostenvergoedingen: 
 
De sportclub betaalt de reële kosten die gemaakt zijn in het kader van vrijwilligerswerk in 
volgende gevallen: dringende onkosten gemaakt voor de goede werking van de vereniging mits 
toelating van 2 bestuursleden en mits overhandiging van de juiste bewijsstukken 
(aankoopfactuur…) 
 
4  geheimhoudplicht: 
 
Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van 
vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend 
maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen.  
Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.  
 
Artikel 458 van het strafwetboek: 
 

Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het hiernavolgend artikel 
458 van het strafwetboek: 
 
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen 
die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze 
bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte ( of voor een parlementaire 
onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht deze geheimen 
bekend te maken, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een 
geldboete van honderd tot vijfhonderd frank” 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

mailto:willyvandorst@scarlet.be


Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 7 

 

SINTERKLAASFEEST  ILOKA 

woensdag 29 november 2006-09-2006 

jeugdcentrum BIZ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hier kan je alvast een mooie tekening kleuren voor Sint en Piet en misschien 
reeds je verlanglijstje klaarmaken. 
 
 
 
 Verlanglijstje 

 

Beste Sint, mijn naam is __________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________ 
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WAFELS – TRUFFELS – MARSEPEIN 
 

 

Om onze clubkas te spijzen wordt door onze turnkring een verkoop georganiseerd van wafels, truffels en 

marsepein.  De opbrengst komt volledig ten goede aan de werking van onze vereniging 

(vb: aankoop geschenkjes jongeren  Sinterklaasfeest e.d.) 

De aangeboden goederen zijn van zeer goede kwaliteit en omvat volgende artikelen: 

 

 

Vanillewafels (700 gr)   bewaartijd: min.  2 maanden  prijs:  4 euro 

Vanillewafels chocolade (700 gr) bewaartijd: min.  2 maanden  prijs:  4 euro 

Schilfertruffels (250 gr)  bewaartijd: min. 10 maanden  prijs: 4 euro 

Marsepeinen cacaopatatjes (200 gr bewaartijd: min.  2 maanden  prijs: 4 euro 

Artisanale marsepein  50/50 ( 250 gr) bewaartijd: min.  2 maanden   prijs: 4 euro 

 

 

U kan deze artikelen bestellen tot uiterlijk WOENSDAG 15 november, en ze komen afhalen op 

DONDERDAG 23 november (bij Irène Huygen, Iependreef 31 te Kapellen tel.: 03 664 03 98) vanaf 14 uur.  

In de turnzaal worden ze geleverd vanaf VRIJDAG 24 november tijdens de gewone  lesuren.  U kan ze dan 

leveren aan “ uw klanten”, m.a.w. de personen die bij u hebben besteld.  

Wij hopen dat onze leden hun beste beentje voor willen zetten om zoveel mogelijk van deze lekkernijen te 

verkopen. 

 

Bijgaande bestelformulieren dienen om uw bestelling met uw kopers te noteren, en op onderstaande strook dient 

u uw volledige bestelling in te vullen met het totale bedrag en af te rekenen bij de leiding. a.u.b.  

 

Gelieve onderstaande strook binnen te leveren voor 17 november.  Gepast geld bijvoegen a.u.b.  

ILOKA dankt u voor de medewerking en wenst u alvast “bon appetit”. 

 

De secretaris,  W. Van Dorst 

 

 

 

 
Turnkring ILOKA vzw.2006 

 

NAAM:_________________________________________ Voornaam:___________________________ 

 

ADRES:_____________________________________________________________________________ 

 

Tel.:____________________________________________ 

 

Bestelt hierbij : 

________ vanillewafels à 4 euro =  ___________________ euro 

 

________ vanillewafels chocolade à 4 euro = ___________________ euro 

 

________ schilfertruffels à 4 euro =   ___________________ euro 

 

________ marsepein cacaopatatjes  à 4 euro = ___________________ euro 

 

________ artisanale marsepein à 4 euro =  ___________________ euro 

 

 

______ totaal aantal stuks à 4 euro =____________________euro 
 

AFHALEN 

in Iependreef 31  

vanaf 14 uur 

 

NIET AFHALEN 

worden in de 

turnzaal geleverd 

tijdens de 

oefenstonden 

 

maak uw keuze!! 
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Wordt ook u STEUNEND LID van  ILOKA ?? 

 
Je kan, als sympathisant van onze vereniging steunend lid  worden van ILOKA.  Niet 

iedereen komt graag turnen of is iets minder sportief dan de andere , maar wil wel 

een extra steuntje geven aan ILOKA.  Dan kan dit door 5 euro (meer mag natuurlijk 

ook) te storten op rekeningnummer  

979-0775204-82  ten name van turnkring ILOKA  

met de vermelding: “steunend lid” 

Zodra uw storting in ons bezit is, ontvangt u een lidkaart van steunend lid die u 

recht geeft op deelname aan de nevenactiviteiten van onze vereniging aan dezelfde 

voorwaarden als een turnlid. Uiteraard wordt u tijdig op de hoogte gebracht van de 

activiteiten die hiervoor in aanmerking komen.  

Let wel: turnactiviteiten komen niet in aanmerking aan verminderde prijs. 

 
 
 

Punten verbinden! 
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voorbij     RECEPTIE 50 jaar ILOKA in den Biz 
 
 

 
 
 

de foto galerij 
de Willy 

de serveersters van dienst Amy aan de schilderstafel 

gezellig bijpraten 
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Het talrijk opgekomen publiek werd er getrakteerd op hapjes en drankjes naar 

keuze. Een fototentoonstelling en een diaprojectie over verleden en heden kon 

velen bekoren en het jonge grut kon zich uitleven op het springkasteel. Er 

werden ook vele oude koeien uit de gracht gehaald maar ja, daar dienen zo’n 

dagen toch voor! 

 

Meer foto’s op www.iloka.be 

 

het buitengebeuren 

de voorstelling 

http://www.iloka.be/
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RECEPT voor ALLE LEDEN 
 

U neemt 12 maanden 
U neemt er alle bitterheid, 

Gierigheid, pietluttigheid, angst uit 
En snijdt elke maand 

In 30 of 31 gelijke delen, zodat de voorraad 
Net toereikend is voor 1 jaar 

Elk deel wordt apart klaargemaakt 
Met 1 deel arbeid en 2 delen blijheid en humor 

U voegt er 3 eetlepels optimisme aan toe 
1 theelepel verdraagzaamheid 

1 graantje ironie 
1 snuifje takt  en 1 gram vertrouwen 

Het gare gerecht garneert u met 1 tuiltje attenties 
En serveert u dagelijks met een blij gemoed. 

 
 

Ergens kwam ik dit originele recept tegen, waar ik mij volledig bij 
aansluit.  Ook ILOKA sluit zich hier zeker bij aan  en ik durf er nog 

het volgende bij te voegen. 
 
 

Om dit gerecht nog heerlijker te maken 
Overgiet het met een actief sportsausje 

Bestaande uit een basis van actieve beweging 
Waarbij een redelijke dosis sportiviteit en fairplay gevoegd wordt 

Deze saus wordt op punt gebracht door ze te verwarmen 
Op een vuur van vriendschap en vreugde 
Overgiet uw inzet hiermede en als u juist 

Voor het opdienen het gerecht nog 
Flambeert met clubgeest, garandeert 

ILOKA u een gezond turnseizoen. 
 
 
 

Willy 
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snel klaar 
 

 

Aardappelschoteltje 

 

 
Benodigdheden aanpassen aan het aantal personen: 

 

 

 

 Aardappelen 

 Knolselder 

 Melk 

 Gehakt 

 Rozemarijn 

 Tijm 

 Uien 

 Evt. salade of … 

 

 

 Aardappelen en knolselder koken in water met melk en zout.  

 

 Afgieten. 

 

 Gehakt rul bakken en bij de aardappelen/knolselder voegen. 

 

 Kruiden met rozemarijn en tijm 

 

 Uien lichtjes stoven en apart erbij geven. 

 

 Ook lekker met een salade (witloof of andere). 

 

 

smakelijk 

Lucy 
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Wie is Wie 
 

voorzitter / secretaris 

Willy Van Dorst 

Hoevensebaan 57 2950 Kapellen  

tel.: 03 664 00 62  

willyvandorst@tiskali.be 

 

  

  

Penningmeester 

Steven Verlinden 

Zwartebeeklaan 30  2950 Kapellen 

tel.: 03 295 42 94  GSM 0474 331116 

verlinden.steven@pandora.be 

 

Hoofdleiding 

Irène Huygen 

Iependreef 31  2950 Kapellen 

tel.: 03 664 93 80  GSM 0486 699233  

irene.huygen@skynet.be 

 

 

Bestuurslid 

Erna Plompen 

Dennenburgdreef 14  2950 Kapellen 

tel.: 03 664 50 54  GSM0495 883823 

 erna.plompen@telenet.ne 

  

  
 

 

Bestuurslid 

Maria Geyskens 

 

 

Bestuurslid 

Gerda Neiman 
 

Materiaalmeester 

Walter Joosens 

Krekelberg 54 2940 Hoevenen 

tel.: 03664 75 64 

joosens@skynet.be 

verantwoordelijke werkploeg 

Ronny De Breuck –  

Leiebos 21 bus 86  2170 Merksem 

tel.: 03 321 73 59 

bs239464@skynet.be 

 

mailto:willyvandorst@tiskali.be
mailto:verlinden.steven@pandora.be
mailto:irene.huygen@skynet.be
mailto:erna.plompen@telenet.ne
mailto:joosens@skynet.be
mailto:bs239464@skynet.be
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Leiding GYM+ 

Michael Swijnen 

Tel  03 664 50 54 

gsm  0474 385918 

michaelswijnen@hotmail.be 

 
 

Leiding  GYM meisjes/jongens + LM/mini tramp. 

Inge Stoop 

Gsm 0485 540693 

 
 
 
 
 

Leiding GYM meisjes/jongens + LM/mini tramp. 

Kelly De Keersmaecker 

Tel 03 605 32 62 

Gsm 0478 479408 

kdk.120@hotmail.com 

 

 

 

 

Leiding KLEUTERS / KIDS 

Nancy Haemackers & Irène Huygen 

Gsm 0476 779992  --  0486 699233 

goetham@skynet.be 

 

 

 

 

Leiding DANCE KIDS 

Indra Mommen 

Tel  03 605 04 30 

gsm  0494 517244 

indra_mommen@hotmail.be 

 

 

leiding AEROBIC 

Nadine De Leeuw 

nadine.deleeuw@softhome.net 

 

Leiding CONDITIEGYM & SENIOROBIC 

Irène Huygen 

mailto:michaelswijnen@hotmail.be
mailto:kdk.120@hotmail.com
mailto:goetham@skynet.be
mailto:indra_mommen@hotmail.be
mailto:nadine.deleeuw@softhome.net
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Coach VOLLEYBAL 

Tom De Leeuw 

Gsm 0476 903565 

 

 

 

 

Lucy Smits 

bestuurslid 

 

 

 

 

Hulpleiding: 

 
Chantal   Gwen   Melissa   Cindy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aster   Noemi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen   Christa   Sabrina 
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WIST JE DAT … 
 

 

 

o wij dit turnseizoen ons 50 jarig bestaan vieren? 

 

o er weer veel nieuwe gezichtjes rondlopen in de turnlessen? 

 

o dat Inge Stoop terug is, maar dat had je zeker al wel gehoord! 

welkom Inge we zijn blij dat je d’r weer bent! 

 

o dat er een nieuwe afdeling van start ging de DANCE KIDS met Indra en 

dat het daar heel leuk is (zelf gezien) 

 

o wij Sinterklaas verwachten op woensdag 29 november 2006 ! ! 

 

o ons turnfeest zal doorgaan op 10 maart 2007 ! ! 

 

o De “Michael” altijd maar moet werken! 

 

o Nancy weeral een deel van de cursus heeft afgewerkt! 

 

o dat er al kinderen zijn die hun kaftpapier versleten is na 1 maand school! 

 

o dat dit de top 10 is van de leden die het langst ononderbroken in 

“dienst” zijn! 

 

 
 
Geyskens Maria bestuur 01-09-70 

Fissers Guy bestuur 01-01-72 

Geyskens Wim bestuur  01-01-72 

Geyskens Ludwina steunend erelid 01-09-72 

De Hoon Irma seniorobic 01-09-73 

Huygen Irène leiding 01-09-76 

De Leeuw Nadine leiding 01-01-77 

De Leeuw Tom coach volleybal 01-01-77 

Joosens Walter materiaalmeester 01-02-81 

Neiman Gerda bestuur  24-09-82 
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Turnkring ILOKA wordt 50 ! 
 
Als u even terugtelt dan verzeilt u in de jaren 50 van vorige eeuw, toen men nog volop bezig 

was aan het herstel van Wereldoorlog 2, en er hoopvol naar de toekomst werd uitgekeken.  

Later zou men de jaren 60 als de gouden jaren omschrijven.  Omdat België in 1953 startte 

met proefuitzendingen, en dan nog lokaal, van televisiesignalen en de meeste mensen op het 

eind van de jaren 50 zelfs nog geen TV bezaten, was al wat buiten de gemeente of de stad 

gebeurde onbekend en  wereldnieuws kon enkel gezin worden in grote bioscopen in de steden. 

In onze omgeving hadden de noorderdorpen Zandvliet, Lillo en Berendrecht die in 1953 zwaar 

getroffen werden door een overstroming  de handen vol met de opruiming en de 

wederopbouw van de polders.  Naar het eind van de jaren 50 was de meeste ellende 

vergeten, en werd er reeds druk gepraat over de Wereldtentoonstelling die in 1958 in 

Brussel zou plaatsvinden.  

 

Op 25 december 1957, en wel op het Kerstfeest van de toenmalige BSP afdeling werd 

besloten om een turnkring op te richten om de jeugd de kan te geven zich lichamelijk te 

ontwikkelen.  Er werd gestart onder de naam “Lenig en Vrij kapellen” en dank zij een 

uitgebreide propagandavoering werden er na 1 maand reeds 60 leden ingeschreven.   

Reeds in maart, amper enkele maanden na de 

oprichting, vond het 1e turnfeest (zie foto) plaats in 

de turnzaal van het Koninklijk Atheneum.  Hiervoor 

werd wel beroep gedaan op een zustervereniging uit 

Schoten die meer ervaring hadden en er voor zorgden 

dat het jaarfeest een succes werd. Enkele maanden 

later werd besloten om de naam te veranderen naar 

“ILOKA”, of Instituut voor Lichamelijke Opvoeding 

KApellen.  Onder voorzitterschap van  de heer Paul 

Van Goethem ontwikkelde de kring zich verder en 

werd er deelgenomen aan de Gouwfeesten, 

Bondsfeesten, uitstappen en optochten.  De 

gouwfeesten waren het hoogtepunt van het turnseizoen,    dat hiermee dan ook werd 

afgesloten.  In de beginperiode werd een  gouwfeest onderverdeeld in jongeren en 

volwassenen.  Beiden bestonden ze uit wedstrijden op zaterdag en een massaoptreden met 

optocht op zondag.  De inrichtende vereniging, met medewerking en hulp van de turngouw, 

diende te zorgen dat alle turntoestellen aanwezig waren om de meer dan 3.000 deelnemers 

te kunnen laten turnen.  Dat er eveneens een massa juryleden aanwezig dienden te zijn hoeft 

geen betoog.  Tijdens het verorberen van de meegebrachte lunch werd er verbroederd 

tussen alle gymnasten, en de leiding had de handen vol om hun jongeren rond zich te houden. 

Op zondag vond dan het massafeest plaats, en waren alle deelnemers aan de wedstrijden van 

zaterdag verzameld op een voetbalterrein om hun gezamenlijke oefening te brengen, afdeling 

na afdeling, zodat er telkens enkele honderden turners of turnsters gelijktijdig hun oefening 

brachten voor het publiek.  Uiteraard was er ‘s morgens een algemene herhaling, waarna 

iedere deelnemer een tas soep, boterhammen en een nagerecht werd aangeboden. Na de 

middag volgde dan een optocht van alle aanwezige verenigingen door de inrichtende gemeente 

en werden de verschillende afgevaardigde ontvangen op het gemeentehuis.  Terug op het 

plein volgde de definitieve uitvoering dat werd gevolgd door de prijsuitreiking waarna, druk 

napratend over de goede of minder goede resultaten, huiswaarts werd gekeerd.   

Toen kon het allemaal nog. Twee dagen op rij een massa mensen ontvangen, zorgen voor de 

nodige accommodatie, bedeling van eten, maanden van voorafgaand druk werk en kopzorgen, 

zorgen voor de nodige juryleden en ga zo maar verder.  Men staat er nu niet meer bij stil, 

maar evenementen zoals de gouwfeesten smeedde een band onder alle gymnasten, sommige 

voor het leven.  Diegenen die het van dichtbij hebben meegemaakt zullen dit zeker beamen.  
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De bondsfeesten kenden ongeveer hetzelfde verloop, 

maar hier namen alle kringen deel die waren 

aangesloten bij de turnbond, terwijl de gouwfeesten 

werden betwist per provincie. 

Dat deze formule een succes was, bewijst het idee om 

zelfs een gewestfeest in te richten. Hier werden 

wedstrijden betwist in de verschillende gewesten, en 

voor ILOKA was dit het gewest” Polder en Hei” dat 

bestond uit de turnverenigingen uit Kapellen, 

Hoevenen, Stabroek, Kalmthout, Schoten, Brasschaat, 

Berendrecht, Wijnegem, Essen  en Merksem.  De 

formule van dit gewestfeest was ongeveer 

gelijkwaardig aan het gouwfeest, maar in mini- 

formaat, alhoewel het plezier en niet minder om was.  

ILOKA was twee maal inrichter van de gouwfeesten, in 

1972 en in 1977 die plaatsvonden op het voetbalveld 

van F.C. Cappellen.  Door de steeds stijgende huurprijzen van de benodigde accommodatie, te 

zware belasting voor de kringen, te grote afhankelijkheid van het weer, verandering van 

opgelegde reglementen maar vooral van een steeds groter wordende mentaliteitsverandering 

bij de leden en de onverschilligheid van de ouders om hun kinderen te laten deelnemen  waren 

deze gouw- en bondsfeesten een stille dood beschoren.  

 

Bij de optochten werden de turnkringen begeleid door hun trommelkorpsen die toentertijd 

een onderdeel waren in iedere vereniging en waarin zelfs de meeste turners en turnsters 

terug te vinden waren.  Na slechts 1 jaar werking werd er bij ILOKA besloten om eveneens 

over te gaan tot de oprichting van een   trommelkorps.  Leider werd Frans Vervoort die zijn 

trommels ontving tijdens de uitvoering van het tweede jaarfeest.  

 

Als vaandeldrager fungeerde Madereel Liliane, een turnster waarvan de gehele familie lid 

was van ILOKA.   

In 1967 werd de voorzitter getroffen door een ernstige ziekte en werd opgevolgd door 

Jozef Piquer die, na problemen met de leiding ontslag nam in 1979 en opgevolgd werd door 

Robert Smets die reeds vanaf 1969 in het bestuur van ILOKA zetelde als bestuurslid.   

Alhoewel het bestuur en de leiding, onder het nieuwe voorzitterschap, hun uiterste best 

deden en uitstekend werk leverde, kon toch niet voorkomen worden dat er in 1978 een flinke 

daling van het ledenaantal werd genoteerd. Door het niet aflatende enthousiasme bij het 

toenmalige  bestuur en technische leiding herstelde deze terugval zich tegen 1981 en kon 

ILOKA zijn 25e verjaardag vieren met een behoorlijk aantal leden en een pracht van een 

jaarfeest.  Het bleef zelfs beter gaan, en omdat in het verleden er door de gymnasten 1 

maal per maand naar Antwerpen werd gereisd om samen te gaan zwemmen, werd er besloten 

om als onderdeel van de turnkring een zwemclub op te starten.   

Omdat de samenwerking tussen deze twee sportverenigingen niet altijd optimaal verliep, 

splitste deze twee verenigingen definitief in 1982, zij het onder dezelfde naam. 

Intussen had de damesafdeling in 1980 het idee opgevat om te starten met een afdeling 

Volksdans, puur als amusement, en na het lesuur van de toenmalige huismoeders.  Deze 

afdeling die enkel uit vrouwelijke leden bestond groeide al vlug uit tot een voltreffer en 

ontwikkelde hun eigen identiteit met bijbehorende volkskledij.  Onder leiding van Berthe 

Theuns werden zij een veelgevraagde groep voor optredens tijdens braderieën en waren 

dikwijls te bewonderen naast de oudste volksdansgroep van Kapellen, “de Gilde” tijdens het 

Kapelse volksdansfestival waar groepen uit de omliggende gemeenten en Antwerpen 

optraden. Ook tijdens het jaarlijks vuurwerk ter gelegenheid van Kapellen Kermis waren zij 

aanwezig. In 1985 hield deze groep op te bestaan. 

 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 24 

Spijtig dat in een vereniging niet alle documenten kunnen worden   teruggevonden. De 

verschillende wissels van bestuursleden, en het niet verplicht bewaren van verslagen door 

feitelijke verenigingen  en dergelijke zijn de oorzaak dat het oudste document of verslag in 

ons bezit dateert van 30 oktober 1968. Op deze datum namen volgende bestuursleden deel 

aan de bestuursvergadering (afwezigheden of verontschuldigingen zijn niet vermeld): Piquer, 

Denisse, Snelders, Simons, Van Boven, Valckenborgh en Berkhof.  

 

Het huidige bestuur, anno 2006, is als volgt samengesteld: Van Dorst Willy (voorzitter/ 

secretaris), Verlinden Steven (penningmeester), Huygen Iréne (hoofdleidster), Joosens 

Walter (materiaalmeester), De Breuck Ronny (chef werkploeg), Plompen Erna (bestuurslid), 

Geyskens Antoinetta (bestuurslid) Fissers guy (bestuurslid), Neiman Gerda (bestuurslid).  Er 

dient vermeld dat ILOKA sinds 1991 

het statuut van vzw heeft 

aangenomen en er ook een raad van 

bestuur diende samengesteld waarin 

ook andere personen zetelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we in de bestaande archieven bladeren dan komen we tussen 1968 en 2006 volgende 

namen tegen die de functie van secretaris hebben waargenomen: Jos Peters (+), Hilde Piquer, 

Guy Fissers, Gustaaf Van den Bergh (+), Dany Kenis en Willy Van Dorst.  

 

Hoofdleider tot 1986 was Snelders Petrus, wiens functie tot heden wordt overgenomen door 

Iréne Huygen.  Als chef van het trommelkorps vonden we nog volgende namen terug in 

opvolging van Frans Vervoort: F. De Ren, Martha Lens, Danny Kenis die in 1987 de fakkel 

doorgaf Sonja De Boel die op 

haar beurt de leiding overliet 

aan Antoine Smits.  Onder de 

leiding van  Antoine  werd er 

terug deelgenomen aan de 

korpsendag van de Antwerpse 

Gouw, en werden er zelfs grote 

onderscheidingen behaald. 

Antoine had van de drumband 

bijna zijn levenswerk gemaakt, 

maar overleed helaas veel te 

jong in 1995 waarna Ronny de 

Breuck het voortouw nam.  

Door het steeds minder 

aanwezig te moeten zijn bij de begeleiding van de optochten verdwenen stilaan in vele 

turnkringen de drumbands, zo ook bij ILOKA in 1999, wegens… laten we maar zeggen “ niet 

meer nodig bij de turnvereniging” ! 

 

onze allereerste kleuterafdeling 

zij gingen van start op 1/1/77 
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In 1986 werd om allerlei redenen een reorganisatie bij ILOKA doorgevoerd, waarna opnieuw 

gestart werd met nieuwe krachten en een vernieuwd bestuur.  

In mei 1989 hield Robert Smets het voor bekeken als voorzitter, na 20 jaar bestuurslid te 

zijn geweest waarvan 11 als voorzitter. Zijn plaats werd ingenomen door Guy Vanderbeke 

wiens taak na zijn overlijden in 1994 overgenomen   werd door de ondervoorzitter Iréne De 

Hoon.  Bij haar ontslag in 2000 zal de secretaris, Willy Van Dorst, deze taak ( voorlopig!) 

waarnemen.  

 

Een van de hoogtepunten in de 

geschiedenis van turnkring 

ILOKA is ongetwijfeld het 

optreden te Tallinn, de 

hoofdstad van Estland in 1996. 

Samen met de turnkringen die 

aangesloten zijn bij het gewest 

‘Polder & Hei’, werd tijdens een 

9 daags verblijf een demo 

optreden verzorgd in de grote 

sporthal. Het verblijf vond 

plaats in het Pirita-Hotel, een 

sporthotel met bijna 400 

kamers, winkelcentrum, bank, 

restaurant, vergaderruimten, 

zwembad, sauna en nog meer van die luxe dinges. Een schril contrast met de Estse bevolking 

die zich nauwelijks een goed eetmaal konden permitteren. Het hotel was in 1980 de 

verblijfplaats van de Olympische atleten die deelnamen aan de olympiade te Moskou ( 

watersporten, uitgezonderd zwemmen). België was daar vertegenwoordigd met 300 

gymnasten naast 7 andere nationaliteiten.  

 

Na in 1997 een knaller van een jaarfeest te hebben gevierd naar aanleiding van de 40e 

verjaardag van ILOKA werd in 1999 onze vereniging onderworpen aan een externe audit die 

uitgevoerd werd door medewerkers van professor Van Hecke die verbonden is aan de VUB te 

Brussel. Hierbij wordt de volledige structuur van onze vereniging aan een strenge evaluatie 

onderworpen .Dit Instrument voor Kwaliteitsevaluatie van GYMverenigingen is een volledig 

computergestuurd programma dat toen een primeur was in de sportwereld en waarin alle 

onderdelen grondig worden doorgelicht. Accommodatie, bestuur, leiding, activiteiten, 

wedstrijden enz.. dienen allen de revue te passeren. Zelfs enkele ouders en leden werden er 

bij betrokken.  In 2001 volgde een volledig vernieuwde audit, en ook hier behaalde ILOKA 

het certificaat IKGym. 

Een ander hoogtepunt in onze geschiedenis is de fusie van onze ex- turnfederatie ASG en de 

Vlaamse Turnliga (VTL) die plaatsvond in 2003 en dit naar aanleiding dat er in de toekomst 

nog slechts aan 1 federatie per sporttak subsidie zal worden uitgekeerd.  Vanaf 1 januari 

2003 is ILOKA  aangesloten bij de '‘Gymfederatie Vlaanderen’, die de 2e grootste 

sportfederatie is na de tennisfederatie.  

Vermits het IKGym certificaat om de 4 jaar vernieuwd dient te worden werd ILOKA in 2005 

nogmaals onderworpen aan deze audit, die nu strengere normen hanteerde gezien dit 

meetinstrument na 8 jaar volledig op punt is gesteld en bijgesteld werd.  Ook nu slaagde 

ILOKA in de proef, en behaalde voor de derde maal het begeerde IKGym label binnen.  Wij 

zien reeds uit naar de volgende test die zal plaatsvinden in het najaar van 2008. 

www.iloka.be     www.GymFed.be 

Willy 

groeten uit 

Tallin 

http://www.iloka.be/
http://www.gymfed.be/
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DE ZEVEN MODERNE WERELDWONDEREN 
 

In onze uitgave van september 2004 
verscheen een artikel over de zeven 
wereldwonderen uit de oudheid.  Ken je ze 
nog? Neen, alle zeven dan nog eens op een 
rijtje: 

 de Kolos van Rhodos, 
 het Mausoleum, 
 de Pharos van Alexandrië, 
 de tempel van Artemis, 
 de hangende tuinen van Babylon en 
 de piramiden van Egypte. 
Enkel deze laatste is nog te bezichtigen. 

Onlangs werd er aan meer dan honderd 
experts gevraagd om de meest moderne 
wereldwonderen te kiezen uit een lange lijst 
die hiervoor speciaal werd opgesteld.  
Enkele voorwaarden die gesteld werden 
waren: het moest gebouwd zijn na 1850, het 
moest nog bestaan en het moest zich vast 
op aarde bevinden. Zij kwamen tot de 
volgende conclusie. 
 
1 – DE EIFFELTOREN: 
Deze, door  iedereen gekende, ijzeren toren 
werd gebouwd te Parijs en ontworpen door 

Gustave Eiffel. De bouw 
duurde van 1887 tot 1889 
en was 300,5 meter hoog 
( nu bedraagt de hoogte 
324 meter, door een op 
de top geplaatste 
antenne). Aan het eind 
van de 19e eeuw was een 
bouwwerk zoals de 

Eiffeltoren niet vanzelfsprekend, men had in 
de beginfase geen enkel idee of een gebouw   
van deze hoogte haalbaar zou zijn. Het zou 
echter een mooie prestatie van Frankrijk zijn 
moest dit kunnen worden verwezenlijkt en 
als blikvanger kon dienen voor de 
wereldtentoonstelling van 1889.  Met zijn 
toenmalige duizelingwekkende hoogte zou 
het niet enkel een trekpleister voor de 
bezoekers van deze tentoonstelling zijn, 
maar zou eveneens een knap voorbeeld  zijn 
van Franse techniek. Dat deze toren 
eveneens een monument voor de 100ste 

verjaardag van de Franse revolutie zou 
worden was mooi meegenomen.  
Niemand, uitgezonderd Gustave Eiffel, 
durfde de uitdaging aan, alhoewel de 
Eiffeltoren in feite ontworpen werd door twee 
ingenieurs die in Eiffels bouwbedrijf  in 
dienst waren. 
De stad Parijs liet weten voor dit gebouw 
niet warm te lopen, en kwamen met 
argumenten dat deze toren het stadsbeeld 
zou ontsieren, en het ronduit gevaarlijk was 
om een constructie van deze hoogte neer te 

plaatsen in Parijs.  Slechts nadat Eiffel 
persoonlijk borg stond voor eventuele 
schade die zou aangericht worden als de 
toren zou omvallen werd het licht op groen 
gezet.  
Ingenieur Eiffel had reeds vroeger naam 
gemaakt met het bouwen van spectaculaire 
bruggen en het skelet van het vrijheidsbeeld 
in New York ( het vrijheidsbeeld werd door 
Frankrijk geschonken aan de stad New 
York).  De Parijse toren was veel 
grootschaliger en elk onderdeel werd apart 
getekend zodat er niet minder dan 5329 
technische tekeningen werden afgeleverd. 
Het werken op zulke grote hoogte trachtte 
men zoveel mogelijk tot een minimum te 
beperken, en daarom werden de duizenden 
onderdelen zoveel mogelijk in de werkplaats 
gefabriceerd.  Dat dit een uiterst 
precisiewerkje was kan men zich inbeelden, 
zeker als men weet dat de plaatsen waar de 
klinknagels moesten komen tot op 1/10 
millimeter nauwkeurig diende te worden 
bepaald. Reden waarom men het grootste 
deel van deze nagels eveneens in de fabriek 
afwerkte. 
Het allergrootste probleem vormde de bouw 
van de 4 poten waarop de toren zou rusten.  
Deze dienden los van elkaar te worden 
gebouwd, maar de eerste verdieping diende 
exact waterpas op de poten te liggen.  
Onthoud even dat we in het jaar 1887 
vertoeven, en er van een laserwaterpas of 
computerberekeningen geen sprake was. 
Een kleine afwijking zou de top van de toren 
meters uit het lood laten staan.  Om dit 
tegen te gaan werd er een hydraulisch  
systeem op de poten gemonteerd dat 
eventueel bij het plaatsen van de eerste 
verdieping kon, worden bijgesteld. 
In feite is deze toren van ijzer een 
lichtgewicht als je bedenkt dat indien je al 
het ijzer smelt er slechts een plak overblijft 
op het grondvlak van de toren van 7 cm dik. 
En het had nog lichter gekund.  Om het 
publiek gerust te stellen bouwde Eiffel onder 
de eerste verdieping fraaie bogen, vorm die 
bij het publiek gekend was voor zijn 
draagkracht ( keldergewelven hadden al 
eeuwen deze vorm).  Overbodig dus, maar 
wel mooi.  De uitzetting bij zeer warme 
temperaturen bedraagt 18 cm en de 
slingerbeweging aan de top bedraagt 6 à 7 
cm.  Er werden 18.038 onderdelen gebruikt 
en 2,5 miljoen klinknagels.  Om boven te 
geraken dient u 1665 traptreden te nemen.   
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2 – HET PANAMAKANAAL: 
Sluizen tillen een schip uit de Atlantische 
Oceaan naar een hoogte van 26 meter, 
waarna het schip over een kunstmatig meer 
naar een 12 km lange sleuf vaart om via 
sluizen tenslotte te zakken naar het niveau 
van de Grote Oceaan.  

 

 

Al sinds enkele eeuwen bestond een plan 
om deze beide oceanen met elkaar te 
verbinden.  Makkelijker gezegd dan gedaan. 
Men diende hier een kanaal aan te leggen 
dat een  moerasgebied, een bergrug en een 
zeer dichte jungle  zou doorsnijden.  De 
Fransman Ferdinand de Lesseps die een 
huzarenstukje had afgeleverd met zijn bouw 
van het Suez kanaal ( verbind de 
Middellandse Zee met de Rode Zee in  
Egypte), dacht ook hier zijn stempel op te 
drukken en nam de uitdaging aan en dit 
zonder ooit in Midden-Amerika te zijn 
geweest. 
 
 
De lengte van dit kanaal moest zo’n slordige 
82 km overbruggen, en de gemiddelde 
reisduur zou 8 à 10 uur bedragen via 6 
sluizen van 305 bij 35 bij 25 meter.   
 
 
Samen met zijn ingenieurs zette Ferdinand  
de Lesseps zich aan het werk en vergiste 
zich deerlijk in zijn opzet.  Hij voorzag weinig 
problemen en stelde voor om op dezelfde 
wijze te werk te gaan als bij het Suez kanaal. 
Maar dit werd geen kanaal à la Suez, dit 
werd geen kanaal op zeeniveau en een 
horizontale streep door een vlakke woestijn.  
Het werd inderdaad een drama; de 
werklieden krijgen te maken met slangen, 
poema’s en jaguars.  En  nog erger: ze 
krijgen af te rekenen met muggen die de 
gele koorts en malaria verspreiden.  Volgens 
rapporten stierven er  op 8 jaar tijd 20.000 
werklieden.! 
 
En dit was nog niet alles. Het werk vordert 
minder snel dan verwacht, de arbeid van 
vele maanden wordt soms in een klap 
vernietigd door regenbuien die voor 
aardverschuivingen zorgen. Treinen en 
bulldozers verdwijnen onder de 
modderstromen.  De bouw die begonnen 
was in 1881 stopte abrupt in 1889 wegens te 
weinig financiële middelen.  Het geld is op, 
terwijl niet eens 1/10 van het kanaal is 
voltooid.  Veel Fransen die in dit project 
hebben geïnvesteerd verliezen al hun geld 
aan het duurste bouwproject dat ooit in 
vredestijd werd uitgevoerd.  

 
 
Het zal nog tot 1904 duren alvorens de bouw 
wordt hervat. Ditmaal zijn het de Amerikanen 
die het hebben overgenomen en die op een 
geheel andere manier te werk gaan.  Zij 
beginnen met een totale verdelging van alle 
muggen in het gebied en onder leiding van 
spoorwegingenieur John Stevens worden de 
bouwplannen volledig omgegooid.  Het 
kanaal komt niet meer op zeeniveau  te 
liggen, maar men opteert voor enorme 
sluizen.  Ook grote delen van de jungle 
worden onder water gezet zodat 
kunstmatige meren worden gevormd die 
nodig zijn omdat het kanaal naar beide 
kanten toe van water voorzien moet worden.  
Dit blijkt een verstandige keuze, want 
ondanks nog eens 5600 doden vaart op 15 
augustus 1914 het eerste schip door de 
sluizen; de SS Ancon. Het Panamakanaal is 
geopend. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 29 

3 – SYDNEY OPERA HOUSE: 
 
 
Dit operagebouw dat zich op Bennelong 
Point te Sydney, Australië bevindt, werd 
gebouwd op een vroegere tramremise, en 
bezit ongeveer 1000 ruimten, waarvan 5 
theaters, 5 repetitiezalen, 4 restaurants en 6 
bars.  Er werd begonnen met het gebouw in 
1957 en werd voltooid in 1973.  De 
oppervlakte meet 185 bij 120 meter en de 
capaciteit van de concertzaal bedraagt 2679 
personen, deze van de operazaal kan 1547 
mensen herbergen.   

 

De bouw van het opera house  verliep niet 
zonder kleerscheuren voor de architect, de 
Deen Jorn Utzon.  Hij liet zich bij het ontwerp 
inspireren door zijn vader die 
scheepsbouwer was (vandaar het schaaldak 
die lijken op scheepsboegen) en weigert nu 
nog altijd om zijn voltooide meesterwerk met 
eigen ogen te komen bekijken.  Utzon was 
de winnaar van de architectuurprijsvraag 
geworden met zijn opvallend project en 
begon met de bouw van het opera house tot 
in 1966 het noodlot toeslaat.  Na 9 jaar aan 
dit staaltje van klasse architectuur te hebben 
gewerkt wordt hij door de nieuwe regering 
van de Australische deelstaat South Wales 
aan de kant geschoven.  Als reden werd 
opgegeven dat de bouw te lang duurde en 
de kosten uit de hand liepen.  Utzon werd zo 
boos dat hij onmiddellijk Australië verliet om 
er nooit meer terug te keren.  De 
opdrachtgevers maakten zich zorgen over 
de vorming van de dakelementen die keurig 
in elkaar dienden te passen en  omdat er in 
die tijd ook weer geen zekerheid qua juiste 
berekeningen bestond ( lees: geen 
computers) was men niet meer zeker of er 
diende voort te worden gedaan met dit 
gebouw.  De constructeurfirma Ove Arup, 
die tussen 1957 en 1965 zo’n 350.000 uur 
had gestoken in het ontwikkelen en testen 
van concepten voor de dakconstructie 
durfde de bouw wel aan en ontwikkelde, 
voortgaand op het originele idee van Utzon, 
een speciale constructie.  Elk daksegment 
zou bestaan uit een schaal die was 
opgebouwd uit betonnen bogen, die 
vervolgens aan elkaar zouden worden 
geregen met 350 kilometer staalkabel.   
 
Het uiterlijk, dat zeer opvallend is, werd na 
het vertrek van Utzon bijna identiek aan zijn 
ontwerp.  Een team van architecten dat de 
bouw overnam veranderden de plannen van 
het interieur volledig.  In plaats van een 
interieur dat een geheel zou vormen met de 
buitenkant werd er geopteerd voor zo veel 
mogelijk zitplaatsen.  Musici die optraden in 

deze zaal waren nooit echt tevreden met het 
akoestische resultaat en grote besparingen 
had het ook niet opgeleverd.   
Toch lijkt alles nog mooi in de plooi te vallen. 
Sinds enkele jaren is Utzon terug betrokken 
bij de grootschalige renovatie van het opera 
house en staat zijn oorspronkelijk ontwerp 
van het interieur centraal. De nu 88 jarige 
architect weigert nog steeds naar Australië 
terug te keren en werkt vanuit zijn huis in 
Mallorca aan dit project. Er zal echter spoed 
moeten worden achtergezet, want de 
gezondheidstoestand van Utzo is niet meer 
zo als deze zou moeten zijn.  Maar Utzo 
heeft echt geen behoefte meer om zijn opera 
house van dichtbij te zien. “ Ik heb het opera 
house in mijn hoofd, zoals een componist 
zijn symfonie” vertelde hij aan een journalist.  
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4 – VIADUC de MILLAU: 
 
 
Het jongste wereldwonder werd in gebruik 
genomen in 2004 en kon hierbij togen op 
een mooie prestatie en een enorme 
belangstelling.  Weer een Frans 
wereldwonder, dat zich bevindt te Millau en 
waarvan de bouw slechts 3 jaar in beslag 
nam, namelijk van 2001 tot 2004.  De lengte 
van deze brug bedraagt 2460 meter en rust 
op 7 peilers. Het is een tuibrug ( wegdek 
wordt gedragen door stalen kabels) en is 
een knap staaltje van architect Norman 
Foster die met dit 343 meter hoge imposante 
bouwwerk gezorgd heeft dat automobilisten 
uren tijd uitsparen om hun bestemming te 
bereiken. De kosten bedroegen 400 miljoen 
euro, en een ritje op deze viaduct kost voor 
een personenwagen 4,90 euro, het 
zomertarief bedraagt 6,50 euro. 

 

Het breekt ook nog enkele records.  Zo is 
deze brug de langste meervoudige tuibrug 
ter wereld, en is ook nog de hoogste brug ter 
wereld met zijn wegdek dat 270 meter boven 
de rivier hangt. 

 

De hoogste pijler van deze megaconstructie 
wordt consequent aangeduid als “groter dan 
de Eiffeltoren” ( 343 meter tegenover 324 
meter) en het staal dat in het brugdek is 
gebruikt is maar liefst 4 Eiffeltorens zwaar. 
Voordat deze viaduct gebouwd werd 
moesten automobilisten door het dal van de 
rivier de Tarn en het stadje Millau, een tripje 
dat in de zomermaanden uren kon duren. Nu 
wordt het chauffeursleven een stuk 
draaglijker, maar er dient wel tol betaald te 
worden.  

 

De allereerste schetsen van deze brug 
werden reeds gemaakt in 1987, maar het 
zou toch nog even duren alvorens de eerste 
steen werd gelegd.  Misschien is het 
grootste wonder, van dit wereldwonder, wel 
het feit dat het bouwwerk binnen de 
opgelegde tijd af was, en ook nog eens 
binnen het budget.  

 

Een brug bouwen van deze afmetingen is, 
zelfs in deze computereeuw, niet altijd 
eenvoudig.  Bij een tuibrug hangt het 
wegdek als het ware met stevige diagonale 
kabels aan een pyloon die boven een brug 
uitsteekt.  Normaal bouwt men het wegdek 
vanaf de pyloon naar twee kanten.  Bij dit 
viaduct werd dit vanwege de hoogte van de 
peilers anders aangepakt.  Het brugdek 

werd aan weerszijden van het viaduct in 
elkaar gezet  en langzaam over de peilers 
geschoven.  Tijdelijk werden hiervoor stalen 
pijlers gebruikt. Door hydraulische systemen 
op de pijlers werd het brugdek opgetild en 
een halve meter verder neergelegd, wat 
uniek is aan de werkwijze van deze brug.  
En het was niet alleen de afmetingen van 
deze brug die het project ingewikkeld 
maakte.  Hoog boven het dal ontstaan zeer 
harde windstoten, waardoor men de peilers 
de vorm van een ruit heeft gegeven omdat 
hier de wind minder vat op heeft. Het 
brugdek mocht ook niet te strak aan de tuien 
worden vastgezet zodat er wat ruimte voor 
beweging is bij harde wind. Een scherm aan 
weerszijden van het brugdek moet 
voorkomen dat het verkeer …. niet van het 
viaduct geblazen wordt.!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 31 

5 – GOLDEN GATE BRIDGE: 

 

 

Toen de Golden Gate Bridge voor het 
verkeer werd opengesteld was ze de 
hangbrug met de langste overspanning ter 
wereld.  De Golden Gate vormt de toegang 
tot de enorme baai van San Francisco, waar 
zeer sterke getijdenstromingen aanwezig 
zijn.  Niet gemakkelijk om daar een brug met 
zo’n grote overspanning te bouwen waar 
dan ook nog eens flinke aardbevingen plaats 
vinden.   

 

Het plan om een brug over de Golden Gate 
aan te leggen stamt al vanuit de 19e eeuw, 
maar het bleef bij een idee dat nauwelijks 
serieus werd genomen.  Vanaf begin 20e 
eeuw begon  men het idee concreter te 
bestuderen en hoofdconstructeur Joseph 
Strauss kon met veel moeite en 
overredingskracht de nodige geldschieters 
vinden om te starten met de bouwwerken.  
Vele sceptici hielden de bouw van deze brug 
voor onmogelijk en moest het toch lukken 
dan zou ze onbetaalbaar worden.  En er 
waren nog meer dwarsliggers: het 
Amerikaans leger vond dat bij een eventuele 
oorlog deze brug een gemakkelijk doelwit 
zou zijn voor bommenwerpers en alzo de 
haven zou kunnen lam leggen, hetgeen een 
onaanvaardbaar risico was vonden de 
generaals.  Maar ook de plaatselijke 
spoorwegmaatschappij, de Southern Pacific 
Railroad,  zal geen heil in de bouw van een 
brug, hetgeen geen wonder was, zij 
exploiteerde ook de veerponten over de 
baai. Midden in de crisistijd, in 1933 begon 
met toch met de bouw van de Golden Gate 
Bridge die zou duren tot 1937.   

 

Alles aan deze brug is groot of ingewikkeld.  
De verankeringen van de kabels ( zijn nog 
de minst spectaculaire onderdelen ) werden 
gebouwd in kuilen waar een gebouw van 12 
verdiepingen in zou passen.  Dat leverde 2 
blokken beton op van 50.000 ton (!).  De 
afstand tussen de 2 torens bedraagt 1280 
meter en steken 227 meter boven water. De 
hoogte van het wegdek bevindt zich op 67 
meter boven de waterspiegel.  Het lastigste 
karwei was de pijler aan de kant van San 
Francisco die een paar 100 meter uit de kust 
in het water diende geplaatst te worden. Er 
diende tevens een soort bak aangelegd te 
worden die de pijlers tijdens én na de bouw 
zou beschermen tegen de sterke stroming.  

 

Om het nog ingewikkelder te maken diende 
ook nog een onstabiele rotslaag op 30 meter 
diepte te worden opgeblazen om voor de 
nodige stevige ondergrond te zorgen. Ook 
het spinnen van de enorme kabels die het 
wegdek moesten dragen, was nooit eerder 
op zo’n grote schaal toegepast.  De diameter 
van de hoofdkabel werd berekend op 92 cm 
en de lengte van de draden in de 
hoofdkabels bedraagt niet minder dan 
129.000 kilometer (!). 

 

 

Toch verliep de bouw redelijk soepel.  
Toentertijd hanteerde men de stelregel dat 
er voor ieder uitgeven miljoen dollar één 
dode mocht vallen. Uiteindelijk kostte de 
brug 35 miljoen dollar en er vielen ‘slechts’ 
11 doden.  Dit relatief lage getal was te 
danken aan vele nieuwe 
veiligheidsvoorschriften die werden 
ingevoerd. Voor de eerste maal waren alle 
arbeiders verplicht om een helm te dragen 
en werd er onder het brugdek een 
veiligheidsnet gespannen. Wie stuntman 
wilde spelen kon op onmiddellijk ontslag 
rekenen.  De arbeiders richtten een 
exclusieve club op tijdens de duur van de 
bouw: de “ halfway-to-hell club”, waar je 
enkel lid van kon worden als je in het 
veiligheidsnet was gevallen.  Uiteindelijk 
telde die club 19 leden.  Een ritje over deze 
brug kost je 5 dollar, alleen richting San 
Francisco.  Zelfmoord speelt ook een 
belangrijke rol in de geschiedenis van de 
Golden Gate Bridge. Sinds de opening zijn 
er meer dan 1200 mensen in het water 
gesprongen.  Er wordt al jaren gedacht aan 
een zelfmoordbarrière, maar deze zou de 
brug te veel ontsieren.  Het is maar wat je 
het belangrijkst vindt. 
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6 – DE DELTAWERKEN:   

 

 

 

Het voorlaatste modern wereldwonder 
bevindt zich dichter bij huis, namelijk bij onze 
Noorderburen in Zuid-Holland en Zeeland. 
Na de grote overstromingsramp die in 1953 
plaatsvond en waarbij 1835 mensen het 
leven lieten in Nederland, besloot de 
overheid dat dit nooit meer mocht gebeuren 
en drie weken na de ramp werd er een 
Deltacommissie samengesteld om uit te 
vissen hoe een herhaling kon voorkomen 
worden.  In feite werd er reeds in de jaren 
’30 van de vorige eeuw over nagedacht hoe 
men Zeeland en Zuid-Nederland kon 
beschermen bij een eventuele waterramp.  
Men wist immers dat deze lager dan de zee 
gelegen gebieden niet of nauwelijks bestand 
zouden zijn indien een storm en springvloed 
samenvielen.  De ramp van 1953 betekende 
het definitieve startschot voor de 
Deltawerken. Ironisch is het feit dat ene 
zekere Johan van Veen, 2 dagen voor de 
noodlottige overstroming reeds een 
voorlopige versie van een beschermingsplan 
had ingediend bij Rijkswaterstaat.  Zijn idee 
was simpel: dam de vele riviermondingen in 
Zuid-Holland en Zeeland af zodat de kustlijn 
van Nederland veel korter zou worden en er 
alzo minder dijken hoefden verhoogd te 
worden.   

 

 

Wellicht zijn de Deltawerken minder 
fotogeniek dan de andere moderne 
wereldwonderen, maar wat de Nederlandse 
waterbouwkunde hier heeft gepresteerd is 
een staaltje van vakmanschap en technisch 
vernuft.  De Oosterscheldekering en de 
Maeslantkering zijn hierin de spannendste 
onderdelen.   

 

 

De oorspronkelijke bedoeling was om de 
Oosterschelde gewoon af te dammen 
waardoor een zoetwatermeer zou ontstaan. 
Maar begin jaren ’70 werden 
milieuorganisaties alsmaar belangrijker en 
verzette zich tegen deze uitvoering omdat dit 
ten koste zou gaan van  een uniek 
zoutwatermilieu.  En er werd wel degelijk 
rekening gehouden met de groene baasjes, 
en uiteindelijk werd toch besloten om te 
kiezen voor de aanleg van een 
stormvloedkering die alleen bij hoog water 
zou worden gesloten.  Dit leek wel een stuk 

ingewikkelder dan het bouwen van een 
gewone dam omdat bijvoorbeeld de bodem 
van de Oosterschelde niet sterk genoeg 
bleek om de kering te dragen.  Speciale 
trilpijpen brachten de zandkorrels dichter op 
elkaar, kunststofmatten, betonblokken en 
matrassen met zand en grind moesten de 
bodem stevig genoeg maken.  Hierop zou de 
3 kilometer lange Oosterscheldekering  
worden gebouwd.  De kustlijn zou zo’n 700 
km korter worden en 62 sluizen dienden te 
worden voorzien in de Oosterscheldekering, 
de lengte van de deuren in de 
Maeslantkering bedaagt 240 meter.  Het 
sluitstuk van het plan werd het 
huzarenstukje.  De Nieuwe Waterweg kon 
vanzelfsprekend niet worden afgesloten 
omdat anders de haven van Rotterdam 
onbereikbaar werd en verhogen van de 
dijken langs de rivier was te ingewikkeld en 
duur.  Daarom beschermt de Maeslantkering 
met zijn enorme deuren Rotterdam tegen 
hoogwater.  De betrouwbaarheid van het  
besturingssysteem van deze deuren laat 
nogal eens te wensen over en wordt met 
argusogen gevolgd. 

 

 

Noot: Ook het Noorden van België in de 
polderstreken vielen slachtoffers van deze 
overstromingsramp en verloren vele boeren 
hun hebben en houden. 

 

 

 

 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 33 

7 – SAGRADA FAMILIA:   

 

 

Deze sprookjesachtige kerk bevindt zich in 
Barcelona, en de bouw van deze 
wondermooie basiliek begon in 1882 en is 
heden ten dage,  ja - nu in 2006 nog niet 
volledig voltooid.   Vroeger was het normaal 
dat een bouwwerk van deze omvang een 
aantal generaties in beslag nam, maar in 
deze moderne tijd gaat men misschien 
twijfelen aan de werklust van de Spaanse 
arbeiders.  Het is inderdaad verwonderlijk 
dat de bouw van dit wereldwonder nog 
steeds verloopt met de snelheid van een 
kolonie slakken, maar het was niet zo simpel 
om de nodige financiën bijeen te sprokkelen. 

Reeds in 1882 legden bouwvakkers de 
eerste steen voor deze nieuwe basiliek die 
gewijd zou worden aan de heilige familie.  
Architect Francisco de Paula de Villar bood 
de ‘ Asociacion Espiritual de Devotos de San 
José ‘ aan om een gratis ontwerp te maken 
voor deze kerk.  Reeds op 3 november van 
hetzelfde jaar geeft Villar er de brui aan  en 
wordt opgevolgd door een volstrekt 
onbekende architect, namelijk Antoni Gaudi.   

 

 

Vol goede voornemens stort Gaudi zich op 
het ontwerp van Villar, gooit het volledig om 
en stelt dat de basiliek binnen 10 jaar 
volledig klaar moet zijn.  Op de reeds 
aanwezige fundamenten ontwerpt hij een 
sprookjesachtig, miraculeus bouwwerk met 
grillig gevormde torens, ontelbare 
ornamenten en veel symboliek. 

De onervaren 31 jarige architect die nog 
geen enkel belangrijk gebouw heeft 
ontworpen weet niet wat voor problemen er 
nog te wachten staan. 

Dat de bouw zeer langzaam vordert ligt, 
zoals reed vermeld, voor een groot deel aan 
de beschikbare financiën.  De Sagrada 
Familia moest een verzoeningskerk worden 
die tot stand komt door schenkingen.  
Tijdens de Eerste Wereldoorlog moest de 
architect persoonlijk van deur tot deur gaan 
bedelen om geld in te zamelen en Gaudi’s 
werkwijze is ook  weinig stimulerend. 
Alhoewel hij zeer enthousiast begonnen was 
beschikte hij niet tot een in detail uitgewerkt 
ontwerp, hetgeen voor menige spanningen 
zorgde.  Naast vakman  met theoretisch 
verstand van constructies is Gaudi eveneens 
kunstenaar, architect en ingenieur in één.  
Waarom hij dan nog tijdens de bouw 
constant wijzigingen aanbracht blijft een 

raadsel. Als Gaudi op 10 juni 1926 
overreden wordt door een tram zijn slechts 
drie van de vier oostelijke torens gedeeltelijk 
af, en van de andere façades bestaat enkel 
een gipsafdruk.  De lengte van het 
hoofdschip wordt 90 meter lang, de lengte 
van het dwarsschip is 60 meter lang.  

 

Sinds zijn dood vordert de bouw met 
wisselende snelheid en staat het bouwwerk 
nog altijd in de steigers, geflankeerd door 
enkele kranen.  Het is nog lang geen kerk, 
en de hoogste toren die 170 meter hoog 
dient te worden is nog altijd niet voltooid.  
Het is de vraag of de Sagrada Familia wel 
ooit af zal geraken ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willy 

 

 
 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw  - 34 

Verjaardagskalender 
 

hip hip hoera voor alle jarigen ! 
 

 
 
 

Howard  Hayley gym meisjes    27-09-00 

Verresen  Kaylee gym meisjes  KD  17-09-99 

Sempels Sofie gym meisjes  KD  05-09-99 

Van de Poel Stefanie gym meisjes    20-09-97 

Dierckx Jennifer kids dance  KD  04-09-97 

Billen Magali gym meisjes    23-09-96 

Jamart Loore gym meisjes   LM/MT 12-09-95 

Sempels Nathalie gym meisjes     28-09-94 

Noens  Gwen hlpld.    23-09-87 

De Cuyper  Sarah aerobics AE   06-09-80 

Smits Petra conditiegym    15-09-71 

De Bie Myriam conditiegym    30-09-55 

De Groote Jacqueline conditiegym    04-09-44 

Cools  Maria  seniorobic    24-09-21 
 
 
 
 

Lenders Matthieu kleuters    28-10-03 

Palinckx Valerie kids dance  KD  18-10-98 

Van Gestel Margo gym meisjes    07-10-98 

Goetschalckx Jana gym meisjes   LM/MT 24-10-96 

Sempels Ilona gym meisjes    08-10-96 

Simoens  Noemi gym+/hlpld   LM/MT 12-10-92 

Pauwels Pieter volleybal    28-10-72 

Dom Christel conditiegym     23-10-63 

Damen Ellie seniorobic    06-10-49 

Van Hees Diana seniorobic    07-10-48 
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De Hert Afra gym meisjes  KD  09-11-99 

Corten Babs gym meisjes  KD  23-11-98 

Sempels Coralie gym meisjes  KD  21-11-96 

Van Laer Quinten jongens   LM/MT 28-11-93 

Boeye Aster gym+/hlpld   LM/MT 07-11-93 

Van Looveren  Marianne conditiegym    29-11-79 

DeKeersmaecker Kelly leiding    10-11-79 

Joosens Cindy LM/Tramp.   LM/MT 06-11-79 

Schuurman Brigitte conditiegym    02-11-62 

Vollemaere Nadine conditiegym    01-11-60 

Allemon  Liliane conditiegym    04-11-54 

Smits Lucy conditiegym    04-11-53 

Joosens Walter congym.best.    11-11-50 

Fissers Guy bestuur    30-11-38 
 
 
 
 

De Meulenaere Marieke gym meisjes    25-12-99 

Steeman  Ben Kids    22-12-99 

Sempels Jolien gym meisjes    20-12-97 

Dedeyne Kimberley gym meisjes    03-12-97 

Van Engeland Silke gym meisjes   LM/MT 19-12-96 

Davies Tine gym meisjes   LM/MT 13-12-96 

Van Elst Sigrid gym+   LM/MT 29-12-93 

Naumann Melissa gym+/hlpld   LM/MT 12-12-91 

De Ren Kelly aerobics AE  LM/MT 24-12-82 

Van der Kraan Harold     24-12-79 

Taeymans Karen conditiegym    31-12-76 

Feskens Glenda conditiegym    14-12-72 

Neiman Gerda bestuur /vzw    22-12-49 

Van Dorst Willy bestuur vzw    06-12-47 

Wuyts Ann conditiegym    02-12-47 
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OM TE KLEUREN 
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OM TE KLEUREN 
 
 

 
 

 

50 

KIJK EENS IN JE SWEATER! 

Wie heeft er “per abuis” een blauwe sweater van ILOKA meegenomen 

dit is reeds vorig seizoen gebeurd   -   een maatje  S  in plaats van  M ! 

Je denkt misschien dat je opeens niet meer in je sweater past maar dat is dus de 

rede. Er kan gewisseld worden bij Irène in de turnzaal want voor Ann van de 

conditiegym is de Medium echt veel te groot!  
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Dit receptje bracht ik mee uit Noorwegen veel succes!! 
 

 

Kvaefjord Lefse 
(Nordlandslefse) 

 

Stor porsjon – ca 40 lefser 

 

500 g margarin 

2 kopper lys sirup 

2 kopper sukker 

1 l melk 

2 kg hvetemel + mel til utbaking 

100 g hjortetakksalt  (loses opp i litt vann) 

 

 

 

 Smelt smor med sirup i. 

 Avkjoles. 

 Bland inn det ovrige. 

 La deigen hvile over natten 

 Stekes i ovn (ca 200°) til lys brune (8-10min.) 

 En blanding av margarine, sucker og kanel smores mellom lagene. 

 

 

Velbekomme! 

Groeten voor alle Ilokezen 

vanop de “Mitnatsol”aan de 

Noorse Fjorden 

 

Wat was dat rustig!! 

 

Irène & Ludo 
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Vakantiefoto van  onze  

5daagse fietstocht aan de 

Bodensee 

 

Alle dagen regen!! 

Naar het schijnt is dat goed 

voor de huid! 

 

Groeten van een natte  

S-Plus ploeg 

we maakten ook mooie fietstochten 

in eigen land en hier hadden we 

telkens mooi weer ! 

 

- Stille Waters -Vier Verentocht  

 

- Ronquière het hellend vlak  

Strépy-Thieu de scheepslift en 

het historisch Canal du Centre 

 

- rondje Walcheren waar we over 

de dijk vlogen! 
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Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen 
 

afgekort Turnkring ILOKA vzw 

 

 

 

lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. 

Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 

 

 

 

 

`ledenblad voor januari – februari - maart 

    april – mei - juni 

    september – oktober – november - december 

verschijnt niet in juli en augustus 

 

 

 

 

voor de volgende editie teksten binnen vóór 10 januari 07 
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